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ABSTRACT 
This article presents a psycholinguistic study that aims to elucidate the development of 
the motives for listening in the first language (L1) by preschool children. The 
development of the motives for listening by preschool children was studied according to 
the following criteria: consciousness, stability, and independence. A set of 
psycholinguistic methodological approaches was used to measure the development of 
the motives for listening by preschool children. In total, 378 preschool children took part 
in the present psycholinguistic study……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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АНОТАЦІЯ 

У статті представлено результати дослідження стану розвитку 
мотивів аудіювання рідної мови дітей старшого дошкільного віку. Стан 
розвитку мотивів аудіювання у дітей вивчався за такими критеріями, як-от: 
усвідомлюваність, стійкість, самостійність. .Для вивчення стану розвитку 
операцій виникнення мотивів аудіювання у дітей старшого дошкільного віку 
було використано комплекс психолінгвістичних методик, релевантних 
виокремленим критеріям. В експерименті приймало участь 378 дітей старшого 
дошкільного віку. Було встановлено різнорівневий стан розвитку мотивів 
аудіювання у дітей, який умовно зафіксовано в 4х рівнях……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Ключові слова: аудіювання, мотиви аудіювання, смислоформування, діти 
старшого дошкільного віку; полімотивованість мотивів. 
 
 
Харченко Наталия. Состояние развития мотивов аудирования родной 
речи у детей старшего дошкольного возраста 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования состояния развития 
мотивов аудирования родного языка детей старшего дошкольного возраста по 
критериям: осознанность, устойчивость, самостоятельность. Для изучения 
состояния развития мотивов был использован комплекс психолингвистических 
методик, релевантных выделенным критериям. 

В эксперименте принимали участие 378 детей старшего дошкольного 
возраста. Был установлен разноуровневое состояние развитие мотивов 
аудирования у детей, который условно зафиксирован в 4-х уровнях……………. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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дети старшего дошкольного возраста, полимотивированность мотивов. 

 
 
 
 

 


